
De Geboorte

L
ang voordat het winterse zonlicht kwam, was hij alweer
op. Als kind had hij altijd de dag begroet, staande voor
de ramen van zijn slaapkamer. Jarenlang was die

gewoonte vergeten en door een overmaat aan werk onmoge-
lijk geworden. Hier, in de bergen, was het verlangen naar het
meeleven met de ritmen in de natuur opnieuw ontwaakt. Zijn
lichaam was gezond, doordat de ziel, die er tijdens het waken
in leefde, zó rein was, dat ze geen schade aanrichtte in de god-
delijke orde van het fysieke lichaam. Een enkel uur, een paar
uur slaap waren voldoende om de jeugd in het ouder worden
te bewaren…

De kindertijd… Hij dacht aan de heilige mis in de
Kerstnacht. Een levende kerststal, Maria, Jozef, een baby in de
kribbe, een echte os en een ezel en schapen… herders… en
de fanfare uit het dorp, die kerstliederen blies. Zo terugwan-
delend in de tijd, geraakte hij opnieuw in de innige kinder-
lijke beleving van het wonder van de geboorte. De soms valse
fanfareklanken hadden voor hem de waardigheid van de
hemelse harmonie, de verklede dorpsmensen waren werkelijk

de heilige Maria en Jozef, de schreeuwende baby was de beli-
chaming van de grote God zelf… Het kerstverhaal… een plat-
getreden pad enerzijds, anderzijds absoluut onverwoestbaar
in zijn grootsheid en innigheid. Wat was er nog van over?
Kitsch-kerstbomen en namaak goud… kerstdiners uit de mag-
netron en pseudo-vrede voor één dag.
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Ich fühle wie entzaubert

Das Gotteskind im Seelenschoss* 

Zijn ziel was wijd geworden in de verering van Maria, in het
Magnificat… in het groter en groter worden kwam daarin een
verdichting tot stand, een kern van wezen, het goddelijke
kind in de schoot van de ziel. Als jongen had hij een voorver-
kondiging daarvan gehad* in het schouwen van de jonk-
vrouwe… zijn ontwakende ziel. Later had hij haar in de ont-
wikkeling van zijn abstracte verstand ten grave zien dragen.
Hij had haar zelf opnieuw opgewekt, dankzij de aanwijzingen
van zijn grote Meester… En in haar, in iedere mensenziel die
uit de dood wordt gewekt, kan de nieuwe mens geboren wor-
den, het goddelijke kind…

Es hat in Herzenshelligkeit

Gezeugt das heilige Weltenwort

Der Hoffnung Himmelsfrucht.*

In de absolute ommekeer van de mensheidsontwikkeling
heeft zich dit gebeuren uiterlijk afgespeeld. Een afbeelding
ervan kan aan elke strevende ziel worden geschonken.

Voor hem stond de grootsheid van die gebeurtenis in de
volle omvang, omdat hij sterk genoeg was om op zijn grond-
vesten te worden geschud – en toch te blijven staan, rechtop
maar in overgave.

Er werd op de deur geklopt en op zijn ‘ja’ kwam zijn oudste
zoon beschroomd binnen. De kinderen hadden een grote
eerbied voor hun vader, voor wat hij daar in zijn kamer zo stil
steeds deed. Misschien zou dat in de pubertijd veranderen,
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* Ik voel als onttoverd het goddelijke kind in de schoot van de ziel. 

Uit: Seelenkalender van Rudolf Steiner.

* Zie ‘Moeder van een Koning’

* In de klaarheid van het hart heeft het heilige wereldwoord de hemelse

vrucht van de hoop verwekt. Seelenkalender, Rudolf Steiner



dacht hij. Dan kwam er mogelijk verzet of twijfel. Nu voelde
hij in elk geval nog steeds de kinderlijk oprechte eerbied voor
de waarheid.

‘Pap, kom je aan het ontbijt? Ik moest je roepen van mama.’
De aanwezigheid van de kinderen vervulde hem altijd met

grote dankbaarheid. Ze waren het belichaamde vertrouwen
dat de mens steeds verder gaat in de ontwikkeling, van
geslacht op geslacht. Hij had gewone kinderen, gezond, met
een goed verstand begaafd, van tijd tot tijd vol kattenkwaad,
dan weer lief en gehoorzaam. Hij wist wel dat anderen hem
een strenge vader vonden, omdat hij geen brutaliteit duldde
en respect verlangde. Maar in dat opzicht was hij altijd al ver-
keerd begrepen, vrijwel door iedereen, zelfs door zijn liefste,
zijn vriendin… zijn vrouw. Pas in de loop van jaren was het
begrip in haar gegroeid, had ze hem echt helemaal leren ken-
nen in zijn streven naar meesterschap over zichzelf – en abso-
luut niet naar heerschappij over anderen. Zijn kinderen, ja…
die moesten in hem en ook in haar een autoriteit erkennen.
Maar in de omgang met alle andere mensen voelde hij geen
autoriteit, behalve wanneer hij die over zijn eigen ziel had…
Die beheerstheid werd met autoriteit verward. 

Hij legde zijn hand op het hoofd van zijn zoon en zei:
‘Ik ga met je mee, jongen.’
Hij voelde het kind naast zich, naar het lichaam zozeer met

hem verwant, maar als individualiteit volstrekt op zichzelf
staand. Is het niet een ongelooflijk gebaar van liefde dat zo’n
kind jou als ouder heeft gewenst? Je zou je hele leven willen
besteden aan het beantwoorden van die kinderliefde…

Na het ontbijt werden de kinderen door Peter naar school
gebracht. Johannes bleef met Eva achter.

‘Kom nog even bij me zitten.’ vroeg hij.
Er was in zijn leven een moment van grote ommekeer

geweest, dat moment had een aantal maanden, of misschien
tenslotte wel jaren geduurd. Eva had een belangrijke rol
gespeeld.

Door haar had hij de schoonheid van het bestaan terugge-
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vonden. Hij was die kwijt geweest, door verdriet, eenzaamheid
en plicht. Zij wás de schoonheid, niet alleen uiterlijk, maar
ook als mens, als vriendin, tenslotte als zijn meisje, zijn vrouw.
Hij had gevoeld hoe sterk ze was in de beleving, in het gewaar-
worden van de waarde van dingen en mensen. Als het ware
door haar heen had hij zelf de beleving weer gevonden. Door
haar ogen zag hij opnieuw de lente, de zomer… met haar
oren hoorde hij Bach en Chopin. Ja, zelfs met haar hart
beleefde hij zichzelf, zijn geestkracht, zijn roeping.

Ze ging tegenover hem zitten en vroeg:
‘Is er iets, Johannes?’
Hij streek glimlachend met zijn hand door haar haar.
‘Ik wil je zo nu en dan zeggen hoe gelukkig ik ben. Met jou,

met de kinderen die we hebben. Met je inzet in je werk, je
dappere omgang met Peter… met alles, Eva, wat je bent.’

Ze keek hem aan met haar grote blauwe ogen, jong als van
een meisje van achttien, en zuchtte diep. Ze knikte.

‘Ik zie je weemoed, Johannes… ik voel haar zo intens! Dat
jij, met je hoge kwaliteiten, hier zit… stil in de bergen met een
handje vol echte leerlingen. Je hebt zoveel te bieden! In het
ziekenhuis was je een zegen voor je omgeving. Hier ook, maar
je omgeving is hier zo beperkt. Ik geniet van je aanwezigheid,
ik heb je bijna voor mezelf. Maar het is zó fout!’

‘Het gaat zoals het gaan moet, Eva. Je weet, in de zomer is
het hier heel druk. Maar je hebt gelijk, pijnlijk is het wel.’ Hij
nam haar hand in de zijne. ‘Wat staat vandaag op je pro-
gramma?’

‘Overleg met Peter, visite met jou, vanmiddag spreekuur.
Boodschappen, kinderen uit school enzovoort. Mij staat een
confrontatie met dat lieve jonge dochtertje van je te wachten.
Ze wil naar een verjaardagsfeestje waar ze gaan skiën. Al die
kinderen skiën al met de luiers nog aan, maar zij heeft geen
ervaring. Ik wil niet dat ze meegaat. Je weet hoe ze is, ze zal
gaan dwingen! Ze moet en zal er heen.’

‘Bel de ouders en vraag hoe het precies zal gaan. Je kunt
beter niet direct ‘nee’ zeggen, dan voelt ze zich niet begre-
pen….’
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Ze zuchtte wanhopig als antwoord.
‘Ik bel wel.’ zei hij. ‘En als ze niet mee kan, zal ze het moe-

ten aanvaarden.’
‘Zo is er elke dag wel iets.’ mopperde ze. ‘Soms vraag je je

af wat het leven met je voorheeft. De ene beproeving na de
andere. Met Peter samenwerken is zo’n beproeving. Hij is
razend snel van begrip en zo ongeduldig als wat. Tegelijk voel
ik zijn bewondering… voor jou, voor mij, voor mijn inlevings-
vermogen, mijn ‘magie’ zoals hij het noemt. Nu ja, we lachen
er maar om. Het ergste is dat ik jouw eenzaamheid moet zien.
Je staat alleen, je hebt de hoogste waarheid in je hart en je
staat alleen.’

‘Jullie zijn er.’
‘In persoonlijke zin sta je niet alleen. En je weet, ik leef voor

jouw streven zoals je er zelf voor leeft. Maar de grote wereld
ziet je niet. Nu ja, ze zien je maar al te goed – en kijken gauw
een andere kant op.’

‘Je hebt altijd al moeite gehad met ons verblijf hier, de eer-
ste keer al, weet je nog. Je kunt er niet tegen dat de mensen
hier komen om kennis op te doen en dat ze dan vervolgens
de drager van die kennis bespotten, negeren of vernederen.’

‘Ik ken je als een groot mens, Johannes, als een man met
autoriteit. Natuurlijk vind ik het hier vreselijk. Ik vind het ook
fijn hier, mooi, rustig, en verheven. Enfin, je weet het allemaal
wel.’

‘Elke hoge gedachte is een kiem voor de toekomst, Eva. En
daarmee is zo’n gedachte vele malen meer waard dan uiter-
lijke erkenning. Als er zo af en toe iemand is, die een hoge,
zuivere gedachte wil meedenken, stemt me dat tevreden, ben
ik niet meer eenzaam. Paul Hartmann, die toch zo trots en
stoer is, schenkt me zo’n bevrediging, omdat hij echt probeert
zich te veranderen, omdat hij begint in te zien wat ‘de geest’
eigenlijk is. Misschien slaat hij thuis zijn vrouw en kinderen,
driftig als hij is. Maar hier heeft hij oprecht meegedacht en
die pogingen zullen van hem een ander mens maken. Niet
vandaag natuurlijk, niet morgen… maar tenslotte toch.
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